
 พักผ่อนและเพลิดเพลินทา่มกลางธรรมชาติ “ฟารม์คุณแม่”ฟาร์มเล้ียงสตัว์ที่มีหลากหลายชนิด 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองค าภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 สมัผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ” 

 ชมความอศัจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ด าที่ “หบุเขาโอวาคุดาน”ิ ที่เช่ือว่ากนิ 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี 

 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอกีแห่งหน่ึง 

 ชมบ่อน า้ศักดิสสทิธ์ “โอชิโนะฮคัไค” บ่อน า้ที่ 8 ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะจากภเูขาไฟฟูจิ 
 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 ช้อปป้ิงย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผ่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารม้ือพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูน ้ าเยน็รสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
44,900.- 10 – 14  สิงหำคม 2560 **วนัแม่แห่งชำติ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

            Mother Farm                    Hakone Cruise          Owakudani                           Shinsaibashi 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ 

1930  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)   
พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำร
ขึน้เคร่ือง ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

2245  ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682  

 
วนัทีส่อง ชิบะ - Mother Farm – โตเกยีว - วดัอำซะกซุ่ำคนันอน - ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 
0655  ถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อม 

ตรวจเช็คสมัภาระ 
 

     
  น าท่านเดินทางสู่ “ฟำร์มคุณแม่” (MOTHER FARM) ฟาร์มเล้ียงสัตวท่ี์เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยูบ่นเนิน

เขาสูง 300 เมตร สามารถมองเห็นววิเมืองโตเกียว อ่าวโตเกียว หากวนัไหนฟ้าเปิดก็สามารถมองเห็นภูเขาไฟ
ฟจิูในระยะไกลได ้... ภายในฟาร์มจะไดพ้บกบัทุ่งดอกไมท่ี้กวา้งสุดลูกหูลูกตาซ่ึงดอกไมจ้ะผลดัเปล่ียนตาม
ฤดูกาล ในฟาร์มคุณแม่น้ีมีตน้ไมท่ี้ปลูกไวท้ั้งหมดถึงประมาณ 3,500,000 ตน้ ... อีกทั้งยงัมีกิจกรรมเก็บผลไม้
ตามฤดูกาล อาทิเช่น สตรอเบอร์ร่ี, บลูเบอร์ร่ี, กีวี่และมนัหวาน ... หรือจะเป็นการให้อาหารและใกลชิ้ดกบั
สัตวน์านาชนิด เช่น แกะ, แพะ, สุนัขเล้ียงแกะ, ววั, เป็ด และท่ีขาดไม่ไดน้างเอกของท่ีแห่งน้ีคือ “เจ้ำอัล
ปำก้ำ” และสัตวอ่ื์นๆ อีกมายมาย ... ความสนุกภายในฟาร์มคุณแม่ยงัมีการแสดงโชวอี์กทั้ง การโชวต์ดัขน
แกะ, รีดนมววั, แข่งหมู ท่ีผ่านการฝึกฝนมาอยา่งดีจนเรียกเสียงหวัเราะของคนดูอีกดว้ย ... และยงัมีเคร่ืองเล่น
ในสวนสนุกขนาดย่อม รวมถึงกิจกรรมหวาดเสียวอย่างการกระโดดบนัจ้ีจมัพจ์ากหอคอย พร้อมชมความ
งดงามของดอกไมห้ลากหลายชนิดทั้ง ดอกลาเวนเดอร์, คอสมอส, ดอกพิทูเนีย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ
ถ่ายภาพววิทิวทศัน์และสัตวน่์ารักๆ ต่างๆ ภายในฟาร์ม ... อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนและเพลิดเพลินท่ามกลาง
ธรรมชาติตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่ากิจกรรมในฟาร์มคุณแม่) 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 



       
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “วดัอำซะกุซ่ำคนันอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอ

พรจาก “องค์เจ้ำแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความ
ประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยกัษ์”  ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและ
เช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไดช้มและ
ซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพ
ดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตาม
อธัยาศยั  ... จากนั้นเพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาว
ญ่ีปุ่นท่ีถือวา่เป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่ง
นคร”  ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย 
อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, 
เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 
*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินจูก ุ*** 

ทีพ่กั : APA TOKYO BAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี- หุบเขำโอวำคุดำนิ - โกเทมบะเอ้ำท์เลท็  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

     
 น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บ

ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สมัผสัความ
งามราวกบัภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บริเวณ “ดำดฟ้ำเรือ” เพื่อบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยรถโคช้มุ่งหน้าสู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนั
เหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ย ... ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้จาก
บ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท ... พร้อมชิม “ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัวา่เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายยุืน
ยาวข้ึน 7 ปี  ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้
ดว้ยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานคร
โตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งัไม่วา่จะเป็น Coach , 
Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย 



หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, 
Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า 
เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 
ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ... 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการ
ลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่ในไสตลญ่ี์ปุ่นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ใหท่้านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นวา่เป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้
ท่านไดอ่ิ้มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั :  KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่
ในไสตลญ่ี์ปุ่นให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไข้
เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่ี่  ภูเขำไฟฟูจ ิช้ัน 5 – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

     
  น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจ”ิ สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงาม

ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่าน
ข้ึนสัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถานีท่ี 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีท่ี
อากาศเอ้ืออ านวย) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้
พ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั  ... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

     
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาปทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่

ระหวา่ง ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าท่ีแปดใน โอชิโนะท่ีเกิดจาก
การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทาน



ของประเทศญ่ีปุ่นวา่น ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ 
และมีแร่ธาตุท าใหมี้สาหร่ายและหญา้น ้ าเกิดในบ่อ ท าใหเ้วลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยู่
ในน ้ า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟจิูไดส้วยท่ีสุด 
... อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกจากชุมชุนพ้ืนบา้นบริเวณโดยรอบ... ..จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ
โดยรถโคช้ไปยงั “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่อนัดับ 3 รองจากโอซาก้า ท่ีเจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรม ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมี
สินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี นอกจากนั้นยงัมี ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ท่ี
บ่งบอกถึงความมีระดบัซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย ... นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถ
มองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง     นาโกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวขีองนาโกยา่ (ไม่รวมค่ำเข้ำชม 600 เยน/
ท่ำน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นซาคาเอะ *** 

ทีพ่กั :  NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ นำโกย่ำ - โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงย่ำนซินไซบำชิ – คนัไซ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 
  จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้ต่อยงัเมือง “โอซำก้ำ” ท่ีถือเป็นเมืองส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่มหานคร

โตเกียว และยงัไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิชตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีคูคลองมากมายตดัผ่านตวัเมือง
และย่านส าคญัๆ มากมาย ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ย่านการคา้ของเมืองโอซากา้  ... พบกับ
ร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราดว้ย และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั ...  เชิญท่านสนุกสนานกบัการ 
“เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดัง “ไดมำรู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่าน
ทดลองชิม   “ทำโกยำก”ิ หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมืองโอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้าน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึก บ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ 
รองเท้า เคร่ืองประดับ  ร้าน  100 เยน  ฯลฯ ... นอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ 
สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ…น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า“ ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเท้า, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ ง “ร้าน 100 เยน“ สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก.... 
อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ“  สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 
 

   
 
*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือก
ชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินไซบาชิ *** 

             สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ”  



 

17.35  เดนิทำงจำกสนำมบินคนัไซ โดยเทีย่วบิน TG 673 

21.25  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 
 
 

 
 
อตัรำค่ำบริกำร  

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ                                                                                 ท่ำนละ 44,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน)                                    ท่ำนละ 40,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน มเีตยีงเสริม)                 ท่ำนละ 40,900.- บำท 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มเีตยีงเสริม)            ท่ำนละ 33,900.- บำท 
พกัเดีย่วเพิม่                                                                                    ท่ำนละ 6,000.- บำท 
มตีัว๋แล้วลด                                                                                     ท่ำนละ 18,000.- บำท 
  

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วซ่ีาไม่
ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมำยเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหา
อ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  



 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 

7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 

9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้าน
ท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง

แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 

13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

 
15. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


